MEAL SINAVI
1.

Yüce Allah’ın, Tekasür suresinde “Hayır, eğer
kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız (bunu
yapmazdınız).” diyerek yapılmasından razı
olmadığını belirttiği özellik aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

A) Dünyaya dalmak
B) Kibir sahibi olmak
C) Din adamlarını Allah’ın ve Resulü’nün önüne
geçirmek
D) Allah’ın ayetlerini ucuz bir paha karşılığı
satmak
E) Çokluk yarışına girmek

2.

3.

A) Keşke ben toprak olsaydım.
B) Keşke bir hayvan olup hesap görmeseydim.
C) Keşke malımdan infak etseydim.
D) Keşke tekrar dünyaya gönderilseydim.
E) Keşke peygambere iman etseydim.

5.

Yüce Allah, Felak suresinde, “De ki” diye
başlayarak bazı şerlerden, sabahın Rabbi olan
Allah’a sığınılmasını istemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri
değildir?
A) Yarattığı şeylerin şerrinden
B) Karanlığı basan gecenin şerrinden
C) Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden
D) Hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden
E) Tuzak kurarken münafığın şerrinden

A Kitapçığı

Nebe suresinde Yüce Allah, inkâr edenlerin ve
takva sahiplerinin hesap günü karşılaşacakları
durumlar ile ilgili ayrıntılı bilgi verir. Örneğin,
“O gün, kişi kendi ellerinin önceden
gönderdiklerine bakar! Kafir de: ‘…………….
…………………………………………’ der.” diyerek bu
durum karşısında inkar edenlerin tavrını
aktarır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?

Aşağıdakilerden hangisi İhlas suresinin bir
ayeti değildir?
A) De ki, O Allah birdir.
B) Din gününün sahibidir.
C) Her şey O’na muhtaçtır. O ise hiç kimseye
muhtaç değildir.
D) Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
E) O’nun hiçbir dengi yoktur.
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“Dünyanın bir ucundan gelmişlerdi. İslam
coğrafyasını yangın yerine çevirmişlerdi.
Kadın, yaşlı, çocuk demeden ateşler içinde
yakıyorlardı inananları. Elebaşları ekranlar
karşısında yangın yerine dönmüş coğrafyayı
seyrediyor ve seviniyorlardı. Onlar, aslında
Aziz ve Hamid olan Allah’a iman ettikleri için
inananlardan intikam alıyorlardı.”
Tarih tekerrürden ibarettir. Günümüzde
yaşanan yukarıdaki olay, hangi suredeki
hangi olayla benzerlik göstermektedir?
A) Yasin suresi - Şehir Halkı ve Elçiler
B) Şems suresi - Semud Kavminin inkârı
C) Kalem suresi - Bahçe Sahipleri
D) Fil suresi - Fil Olayı
E) Buruc suresi - Hendek Sahipleri
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6.

Yüce Allah, Kadir suresinde bizlere Kadir Gecesi
ile ilgili önemli bilgiler vermektedir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi verilen bu bilgilerden
biri değildir?

Yüce Allah, Tin suresinde bazı varlıklara işaret
ederek, yemin etmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri
değildir?
A) İncir
B) Zeytin
C) Gece
D) Emin Belde
E) Sina Dağı

8.

A’la suresinde; arınan, Allah’ın ismini anıp
namaz kılanın kurtuluşa ereceği ve ahiret
hayatının daha hayırlı ve sürekli olduğu
belirtilmektedir.
Bu ayetlerle birlikte insanın hangi özelliği yüce
Allah tarafından kınanmıştır?

10. Gökler çatlayacak sanki. “ O, halde siz nereye
gidiyorsunuz?”
ayetiyle Tekvir suresi
meleklerin
diliyle
okunuyor.
Dağlar
kederinden paramparça olacak sanki. “ O
halde siz nereye gidiyorsunuz?” Dünyayı
dolaşıyor bu ses. Öldürülmüş çocuklar,
çiğnenmiş namuslar, evsiz kalmış mazlumlar
için yeniden yankılanıyor…“ O, halde siz
nereye gidiyorsunuz?” ve ardından “Kur’an,
âlemler için yalnızca bir öğüttür. Sizden
dosdoğru bir yol tutturmak isteyenler için.”
ayetleriyle son buluyor uyarı.
Yukarıdaki açıklamaya göre, insanlığın girdiği
çıkmaz sokaktan kurtuluş yolu olarak
aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?
A) Kur’an’ın gösterdiği yolda yürümek
B) Çoğunluğun gücüne dayanmak
C) Güçlü ordular kurmak
D) Allah yolunda cihad etmek
E) Allah yolunda kardeşler olmak

A) Nankör oluşu
B) Cimri oluşu
C) Aceleci oluşu
D) Zayıf oluşu
E) Dünya hayatını tercih etmesi

A Kitapçığı

Mürselat suresinde on defa tekrar edilen
ayet aşağıdakilerden hangisidir?
A) O halde Rabbinizin hangi nimetlerini
yalanlıyorsunuz?
B) Rahman olan Allah, hakimler hakimi değil
mi?
C) İşte biz suçlulara böyle yaparız.
D) Ne de az düşünüyorsunuz?
E) O gün yalanlayanların vay haline!

A) Kur’an, Kadir Gecesi’nde indirilmiştir.
B) Kadir Gecesi, bin aydan hayırlıdır.
C) Melekler ve Ruh, Allah’ın izniyle her iş için
inerler.
D) Kadir Gecesi yapılan bütün dualar kabul
edilir.
E) Kadir gecesi, fecrin doğuşuna kadar bir
esenliktir.

7.
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11. Her müslümanın günde en az 17 defa okuduğu
Fatiha suresinde gönüllere şifa olan gizli
hazineler saklıdır. Yüce Allah, Hicr suresinde
“Biz sana tekrarlanan yedi ayeti verdik.”
diyerek Fatiha suresinin önemine işaret
etmektedir.

13. Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ve “Yaratan
Rabb’inin adıyla oku” ayetiyle başlayan Alak
suresinde, aşağıdaki soruların hangisinin
cevabı yoktur?
A) Allah, insanı nasıl yaratmıştır?
B) İnsan ne yaptığında azar?
C) Cennet nasıl bir yerdir?
D) Nihayetinde dönüş kimedir?
E) En üstün kerem sahibi kimdir?

Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin
ayetlerinden biri değildir?
A) Hamd, alemlerin Rabbi olan Allaha
mahsustur.
B) Sen, bütün noksan sıfatlardan münezzehsin.
C) Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden
yardım dileriz.
D) Bizi dosdoğru yola hidayet et.
E) Kendine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba
uğrayanların ve sapıtanların değil.

2016

14. Yüce Allah kıyamet gününün dehşetini farklı
surelerde, farklı biçimlerde anlatarak gözler
önüne sermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah’ın
kıyamet günü ile ilgili kullandığı ibarelerden
biri değildir?
A) Çocukları ihtiyarlatacak gün
B) Gebe develerin başıboş salıverildiği zaman
C) Kişinin, anne babasından kaçtığı gün
D) Gerçekleşecek olan
E) Vaktini herkesin bildiği an

12. Nasr suresinde Yüce Allah, “Allah’ın yardımı
ve fetih geldiği zaman, insanların bölük bölük
Allah’ın dinine girdiklerini gördüğün zaman”
dedikten sonra aşağıdakilerden hangisini
yapmamızı istemektedir?

15. Müzzemmil
suresi
dördüncü
ayette
Peygamber Efendimiz (sav)’e, Kur’an’ı nasıl
okuması gerektiği hakkında bilgi verilmiştir.

A) Hazırlıklarını tamamla ve Allah yolunda
cihada çık.
B) Onları ilim meclislerinde topla ve onlara
dosdoğru dini anlat.
C) Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan
mağfiret dile.
D) Namaz kıl ve zekât ver.
E) Onlara yumuşak davran ve onlara dua et.

A Kitapçığı
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Bu okuma şekli ile ilgili aşağıda verilenlerden
hangisi doğrudur?
A) Kur’an’ı, sessizce ve ağlayarak oku.
B) Kur’an’ı, güzel bir sesle nağmeli oku.
C) Kur’an’ı, ağır bir okuyuşla tane tane oku.
D) Kur’an’ı, abdestli ve yavaşça oku.
E) Kur’an’ı, gözyaşları ile sesli sesli oku.
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16. I- O sinsi vesvesecinin şerrinden
II- İnsanların melikine / mutlak hükümdarına
III-De ki: ”İnsanların Rabbine sığınırım.”
IV-Gerek cinlerden ve gerekse insanlardan
V-İnsanların ilahına
VI-Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir.
Yukarıda numaralandırılmış olan Nas suresinin
ayetlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden
hangisidir?

18. Mü’minin en büyük kalesi ve sığınağı; nefse,
şeytana ve umum küffara karşı en büyük
silahıdır Kur’an. Karanlık alemleri dağıtacak
nur onda, zamanın kirine bulanmış dağınık
kalplere huzur onda. Bütün hastalıkların ilacını
barındıran bir büyük eczanedir ki her derde
deva onda. Bu sebepledir ki Kur’an övülmeye
değerdir. Hiç şüphesiz kitabını da en güzel
tarif eden ve değerini ortaya koyan Allah’tır.
Aşağıdakilerden hangisi muhtevası itibariyle,
Kur’an-ı Kerim’in değerini ortaya koyan
ayetlerden değildir?

A) III-I-VI-V-IV-II
B) III-V-IV-II-VI-I
C) III-IV-V-II-I-VI
D) III-II-V-I-VI-IV
E) III-II-V-I-IV-VI

17. “Hayır, şüphesiz bunlar (ayetler) bir
öğüttür/hatırlatmadır. Artık dileyen onu
(Kur’an’ı) düşünüp öğüt alır.”( Abese,11-12)
Bu iki ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı
sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kur’an, okuyan herkesin düşünüp öğütler
alabileceği hatırlatıcı bir kitaptır.
B) Kur’an sadece cennet ve cehennemden
bahseder.
C) Kur’an’ ı anlamak için Arapça dilini bilmek
gerekir.
D) Kur’an’ ı anlamak ve anlatmak sadece
imamların işidir.
E) Kur’an’ ı anlamak için pozitif ilimlere vakıf
olmak gerekir.

A Kitapçığı
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A) Eğer bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik,
hakikaten onu Allah korkusundan baş
eğmiş ve parça parça olmuş görürdün.
B) O Kur’an pek değerli sahifelerdedir.
Yüceltilmiş, tertemiz kılınmıştır.
C) Şüphesiz o (Kur’an) hak ile batılı ayıran bir
sözdür.
D) Şüphesiz o (Kur’an), pek değerli bir elçinin
sözüdür. O, alemler için yalnızca bir
zikirdir, öğüttür.
E) (Elçiler) dediler ki: “Rabbimiz biliyor. Gerçekten biz gönderilmiş elçileriz. Bize düşen
apaçık tebliğden başka bir şey değildir.”

19. I. Biz namaz kılanlardan değildik.
II. Yoksulu yedirmiyorduk.
III. Sapıklığa dalanlarla birlikte biz de
dalıyorduk.
IV. Biz din gününü yalanlıyorduk.

2.KATEGORİ

Müddessir suresine göre, ahirette, suçlular
(İnkar edenler), kendilerine aşağıdaki hangi
soru sorulduğunda, yukarıdaki cevapları
vereceklerdir?
A) Neden kafirlerden oldunuz?
B) Sizi şu cehenneme sürükleyen nedir?
C) Niçin müslüman olmadınız?
D) Neden şeytana uydunuz?
E) Sizi Allah’ın yolundan ne alıkoydu?
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20. Yüce Allah, imanı ve ibadeti, ihtiyacı olduğu için
değil, insanların dünya ve ahiret saadeti için
istemektedir. Bu sebeple din ve toplumsal
olaylar bir bütün olarak ele alınmış ve tek
gayenin, 'insanın mutluluğu' olduğu belirtilmek
istenmiştir. "İşte o, yetimi itip kakar, yoksulu
doyurmaya teşvik etmez, o namaz kılanların
vay haline!" şeklinde toplumsal ve dini hayatın
birlikte ele alındığı bu iki ayet aşağıdaki
surelerden hangisinde yer almaktadır?
A) Tekasür suresi
B) Maun suresi
C) Karia suresi
D) Duha suresi
E) Şems suresi

22. Beyyine suresinin 5. ayetinde Haniflerin/
Allah’ı
birleyenlerin
emrolundukları
sorumluluklardan biri değildir?
A) Yalnız Allah’a ibadet etmek
B) Dini sadece Allah’a tahsis etmek
C) Namazı dosdoğru kılmak
D) Zekatı vermek
E) Mal biriktirip üst üste yığmak

23. “ Ey bürünüp sarınan! Kalk ve uyar. Rabbini
tekbir/ta’zim
et.
Elbiseni
temizle.”
ayetleriyle başlayan sure aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Müddesir suresi
B) Kıyamet suresi
C) İnsan suresi
D) Müzzemmil suresi
E) Cin suresi

21. Kur’an’ı Kerim’in Hucurat suresi 9. ayetinde,
müslümanlardan iki topluluğun savaşması
durumunda, nasıl bir davranış sergilenmesi
gerektiği anlatılmaktadır.
Bu ayete göre, iki müslüman topluluğun
savaşması durumunda, diğer müslümanların
yapması gerekenler arasında aşağıdakilerden
hangisi bulunmaz?

24. Naziat suresinde geçen: “Sana kıyameti
soruyorlar, (diyorlar ki: )” Onun gelip çatması
ne zamandır? sorusunun cevabı aşağıdaki
ayetlerden hangisidir?
A) “Onun nihai ilmi yalnız Rabbine aittir.”
B) “Kişinin ölümü, kıyametidir.”
C) “Kıyamet alametleri artık ortaya çıkmıştır.”
D) “Bunu en iyi bilen peygamberlerdir.”
E) “Yoksa onlar dini alaya mı almak istiyorlar.”

A) Aralarını düzeltmeli
B) Saldırgan tarafla savaşmalı
C) Aralarını adaletle düzeltmeli
D) İki taraftan da yüz çevirmeli
E) Adil olmalı

A Kitapçığı
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25. I- İman edip salih amel işleyenler
II- Birbirlerine hakkı tavsiye edenler
III-Birbirlerine sabrı tavsiye edenler

2016

27. Aşağıda verilenlerden hangisi Kur’an-ı
Kerim’de geçen bir sure ismi değildir?
A) Ğaşiye Suresi
B) Ebabil Suresi
C) Duha Suresi
D) Kureyş Suresi
E) Maun Suresi

Asr suresinde insanın kesin bir ziyan içerisinde
olduğu ancak yukarıda verilenlerden hangisi
ya da hangilerini yapanların bu durumdan
müstesna olduğu ifade edilmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

28. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 29.
(Kitapta 3. bölüm) ve 30. cüzlerin (Kitapta 1.
bölüm) başında yer alan ilk sureler birlikte
verilmiştir?
26. İnsanlığın içine düştüğü en büyük tehlike hiç
şüphesiz
inkâr
fikridir.
İnsan
aklının
düşebileceği en alt seviyenin bir göstergesi,
hayatı yalnız bu dünya hayatı ile sınırlı bilmek
ve ahiretin varlığına dair nice delilleri
görmezden gelmektir. Oysa çok basit bir
mantıkla dahi yeniden diriliş hakikatini anlamak
mümkündür. Kur’an-ı Kerim’de yer alan birçok
ayette ahiret bilinci ve yeniden diriliş gerçeği,
akli delillerle ortaya konulmuştur.
Buna göre, Yasin suresinde, “ Onlar çürümüş
olduğu halde, şu kemikleri kim diriltecek?”
sorusuna bir sonraki ayette verilen akli delil
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mülk suresi – Nebe suresi
B) Naziat suresi – Nas suresi
C) Yasin suresi – Duha suresi
D) Nebe suresi – Abese suresi
E) Müzzemmil suresi – Müddessir suresi

29. Hakka suresinin 38–43 ayetlerinde Allahu
Teala, Kur’an-ın bir şair veya kahin sözü
olmadığını, alemlerin Rabbi olan Allah
tarafından indirildiğini bildirmektedir.

A) “Yaratmak yalnızca Allah’a mahsustur.”
B) “Onları ilk defa yaratan, yine onları
diriltecek.”
C) “Kıyamet günü onlar bütün gerçeği
görecekler.”
D) “İnkar edenler hiç akıllarını kullanmazlar
mı?”
E) “Allah, ol dediğinde her şey oluverir.”

A Kitapçığı
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44–46 ayetlerinde belirtildiğine göre, Allah’a
atfen bazı sözler uydurması halinde
Peygamber’i nasıl bir tehdit beklemektedir?
A) Dünya ve ahiret azabının tattırılması
B) Ebediyen Cehennem ateşiyle
cezalandırılması
C) Peygamberlik vasfının elinden alınması
D) Kıskıvrak yakalanıp, can damarının
kopartılması
E) Verdiği tüm dünyalık imkanların elinden
alınması
Sayfa 6
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30. Aşağıdaki seçeneklerde, Allah’ın güzel
isimlerinden hangisinin karşılığı yanlış
verilmiştir?
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33. “ ……..………… dürüldüğü zaman. Yıldızlar
döküldüğü zaman, ……………….. yürütüldüğü
zaman, gebe develer başıboş bırakıldığı
zaman. Vahşi hayvanlar bir arada toplandığı
zaman, …….……………..tutuşturulduğu zaman.”
(Tekvir Suresi)

A) Musavvir: Şekil ve suret veren
B) Bari: Emsalsiz ve yoktan var eden
C) Müheymin: Koruyup gözeten
D) Mütekebbir: Büyüklükte eşi olmayan
E) Kuddûs: Barış ve esenlik veren

Yukarıdaki noktalı yerlere sırasıyla, aşağıdaki
şıklarda verilenlerden hangisi getirilmelidir?

31. İnşikak suresine göre, kitabı sağ eline verilip
kolay bir hesapla hesaba çekileceklere karşılık,
helakı çağıracak/yok olmayı isteyecek olanlar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitabı yüzlerine okunanlar
B) Kitabı arkadan verilenler
C) Kitabı en ağır olanlar
D) Kitabı sol eline verilenler
E) Kitabı bomboş verilenler

A) Güneş – Dağlar – Denizler
B) Yıldızlar –Ağaçlar - Cehennem
C) Güneş - Ağaçlar - Cehennem
D) Yıldızlar – Dağlar – Ağaçlar
E) Güneş – Dağlar - Cehennem
34. “Rabbinin …..……… ne yaptığını görmedin
mi?/ Sütunlar sahibi …..………….. /Ki şehirler
içinde onun bir benzeri yaratılmamıştı. /Ve o
vadide kayaları yontan …….. /Kazıklar sahibi
………….. /Ki onlar memleketlerde azdılar”
(Fecr, 6- 11)
Yukarıda noktalı yerlere sırasıyla aşağıdaki
şıklardan hangisi getirilmelidir?

32. Kıyamet suresinin üçüncü ayetinde, “İnsan,
kendisinin kemiklerini toplayıp bir araya asla
getiremeyeceğimizi mi sanıyor? ” sorusunun
ardından, Allah’ın yaratıcı vasfını ifade etmek
için nasıl öğüt verilmiştir?
A) Onun parmak uçlarını dahi düzenlemeye
güç yetirenleriz.
B) Onun saç köklerini dahi yaratmaya
muktediriz.
C) Onun şah damarını dahi tekrardan
yaratmaya muktediriz.
D) Bütün kainatı tekrardan düzenlemeye güç
yetiririz.
E) Nasıl ruhunu alıyorsak tekrardan can
vermeye güç yetiririz.

A Kitapçığı

A) İrem’e - Ad’a - Semud’a - Firavun’a
B) Ad’a - İrem’e - Semud’a - Firavun’a
C) Firavun’a - İrem’e - Ad’a - Semud’a
D) Ad’a - İrem’e - Firavun’a - Semud’a
E) İrem’e - Firavun’a - Semud’a - Ad’a
35. Yüce Allah’ın, Ğaşiye suresi 17-20
ayetlerinde, bakılmasını ve ibret alınmasını
buyurduğu
varlıklar
aşağıdakilerden
hangileridir?
A) Gök-Yer-Dağlar-Denizler
B) Yıldızlar-Gök-Dağlar-Denizler
C) Deve-Gök-Dağlar-Yer
D) Güneş-Ay-gök-Yer
E) Güneş-Ay-Yıldızlar-Yer
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36. İnşirah suresinde iki defa art arda tekrarlanan
ayet aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık
vardır.”
B) “Artık Rabbinin hangi nimetini
yalanlayabilirsin?”
C) “Vay o namaz kılmayanların haline!”
D) “Kahrolsun o hendek sahipleri!”
E) “ Artık Rabbinize kul olmayacak mısınız?”

39. Bedeviler dediler ki: “İman ettik!” De ki: “Siz
iman etmediniz, ancak “İslam (teslim) olduk”
deyin. İman henüz kalplerine girmiş değildir.
Şayet Allah’a ve Resulüne itaat ederseniz, O,
sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksiltmez.
Allah çok bağışlayan, pek merhametlidir.”
(Hucurat, 14)
I. Bedeviler Allah’a ve Resulüne itaatten
yüz çevirmişlerdir.
II. İman dilin ikrarını ve kalbin tasdikinden
ibarettir.
III. İslam olmak ile mü’min olmak aynı
değildir.
Hucurat 14. ayetten yukarıda verilenlerden
hangisi veya hangileri çıkarılabilir?

37. Kur-an-ı Kerim’deki son beş surenin sıralanışı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

İhlas - Nasr - Tebbet - Nas - Felak
Nasr - Tebbet - İhlas - Felak - Nas
Kafirun - Tebbet - İhlas - Felak - Nas
Tebbet - Kevser - İhlas - Nas - Felak
Kureyş - Tebbet - İhlas - Felak - Nas

A)Yalnız II
B) Yalnız III
C) I – II
D) II – III
E) I – II – III

40. Nuh suresi 26. ayette; Nuh (as): “Rabbim!
Yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma!”
diye dua etmiştir.

38. Naziat, Asr, Buruc ve Adiyat surelerinin ilk
ayetlerinin ortak özelliği, aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir.
A) Allah yemin ederek başlamıştır.
B) Peygamber kıssalarından
bahsedilir.
C) Kıyamet sahneleri anlatılır.
D) Cennet nimetlerinden bahsedilir.
E) Tevbenin önemi anlatılır.
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Hz. Nuh’un bu duasının gerekçesini ortaya
koyan
ayet,
aşağıdaki
seçeneklerin
hangisinde verilmiştir?
A) (Rabbim)! “Şüphesiz sen onları bırakırsan,
kullarını saptırırlar ve facir (fasık ve itaat
etmeyen), pek kafirden başkasını
doğurmazlar.”
B) Dedi ki: “Rabbim! Gerçekten ben kavmimi
gece gündüz (imana ve risaletime) davet
ettim.
C) Sonra gerçekten ben onlara, açıktan açığa
(yüksek sesle) davet ettim.
D) Daha sonra onlara (davetimi) açıkça ilan
ettim ve gizliden gizliye de söyledim.”
E) Dedim ki: “Rabbinizden mağfiret dileyin,
hakikaten O, çok bağışlayandır.”
Sayfa 8

MEAL SINAVI
41. Yasin suresinde, şehrin öbür ucundan koşarak
gelip Allah’a iman etmiş ve kavmi tarafından
şehid edilen adamın misali verilmektedir. Bu
mümine Allah tarafından
“Gir cennete”
denilince “Ah keşke kavmim bilseydi!” demiştir.
Bu müslümanın, kavminin bilmesini arzuladığı
gerçek aşağıdakilerden hangisidir?

43. Ne duruma düştük Ya Rabbi! Erkam’ın evinde
ayeti önce diline sonra kalbine ve nihayetinde
yaşamına hakim kılan sahabelerden; sadece
ölülerine sevap bağışlamak, hastasının şifa
bulması veya çocuğunun sınavı kazanması
için okuyan müslümanlara döndük.
Oysa
Yüce
Allah
Yasin
suresinde
“……………………………..” buyurmuyor mu?”

A) Kafirlerin uğrayacağı azabın ne kadar şiddetli
olduğunu
B) Cennet hayatının akla hayale gelmeyecek
kadar güzel olduğunu
C) Allah yolunda ölmenin soğuk sulardan daha
tatlı olduğunu
D) Rabbinin kendisini bağışlayıp ikrama mazhar
olan kimselerden kıldığını
E) Ölümden sonra dirilişin hak olduğunu

Yukarıda boş bırakılan yere Yasin suresinin
hangi ayeti gelirse parçanın anlam bütünlüğü
sağlanmış olur?
A) Onları korkutsan da korkutmasan da
onlara göre birdir, inanmazlar.
B) Hem bir delildir onlara ölü toprak.
Biz ona hayat verdik ve ondan taneler
çıkardık da ondan yiyip duruyorlar.
C) Bununla beraber kimin ömrünü
uzatıyorsak, yaratılışta onu (güç ve
kuvvetini alarak) tersine çeviriyoruz.
Hâlâ akıllanmayacaklar mı?
D) Ta ki diri olanları uyarsın, kafirler aleyhine
de azab hükmü hak olsun.
E) İnsan, kendisini bir damla sudan
yarattığımızı görmedi mi de, şimdi apaçık
bir düşman kesildi?

42. “Ey Müslüman! Uyan, at yorganı üstünden.
Silkelen gaflet tozlarından. Ol deyince
olduruveren, Rahman’a iman et. Rüku et O’na,
secde et. Dünyayı ve onun değersiz gördüğü
her şeyi kurban et onun yoluna. Bil ki sana kin
besleyenler yok olacak. Soyları kesilecek. Sana
ise devamlı olan, hiç tükenmeyecek olan
verilecek.”
Yukarıdaki sözleri söyleyen bir şahıs, aşağıdaki
surelerden hangisi ile ilgili bir açıklama
yapmıştır?

44. Yüce Allah, Naziat suresinde, “Kuşkusuz
bunda, ürperen kimse için elbette bir ibret
vardır.” ayetinde küfrün elebaşlarından
hangisinin
korkunç
sonundan
ibret
alınmasını istemiştir?

A) Nasr suresi
B) Maun suresi
C) Kevser suresi
D) Kafirun suresi
E) Tebbet suresİ
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A) Ebu Cehil
B) Firavun
C) Nemrud
D) Karun
E) Ümeyye b. Halef
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45. Mutaffifin suresi 7. ayette, “Alemlerin Rabbi
olan Allah: “Hayır, gerçekten facir olanların
yazısı ‘Siccin’dir.” buyurmakta ve sonraki
ayette de Siccin’in ne olduğunu açıklamaktadır.
Yüce Allah Siccin’i nasıl açıklamaktadır?
A) Alevi, yakıp kavuran cehennem ateşi
B) Günahkarların amellerinin açık ve
sağlam yazıldığı bir kitap
C) Dünya ve ahirette rezil olmak
D) Malların ve evlatların yok olması
E) Dünyada iken hakkı görmedikleri
için ahirette kör olarak haşrolmak

48. “Sahabeler gibi doluşalım Darul Erkamlara.
Sinemizi açalım her inen ayete… Yüzümüzü
göklere
çevirelim
yeniden.
Alemlerin
Rabbinden indirilen Fecr suresini tekrardan
dinleyelim, Peygamberden dinlercesine.”
Hayır, doğrusu siz, ………………….. ikramda
bulunmuyorsunuz.
…………….. olanı yedirme hususunda birbirinizi
teşvik etmiyorsunuz.
Helal haram demeden ………………. yiyorsunuz.
……………….. çokça sevdikçe seviyorsunuz.
Yukarıda Fecr suresinin 17-20 ayetleri
verilmiş olup, bazı kısımları boş bırakılmıştır.
Boş
bırakılan
kısımlara
sırasıyla
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

46. Beyyine suresi 7. ayette Yüce Allah ‘ın
kendileri hakkında, “Onlar yaratılmışların
en hayırlılarıdır.”
dediği üstün insanlar
aşağıdakilerden hangileridir?

A) Yetime-yoksul-malı-mirası
B) Yoksula-Yetim-mirası-malı
C) Yetime-yoksul-mirası-malı
D) Yoksula-yetim-malı- mirası
E) Yolda kalmışa-Oruçlu-faizi-kadınları

A) Namazını dosdoğru kılanlar
B) İman edip salih amel işleyenler
C) Hicret edip cihad edenler
D) Allah yolunda infak edenler
E) Emrolunduğu gibi dosdoğru olanlar

47. Kur’an-ı Kerim’in özü ve birçok ayetin özeti
mahiyetinde olan, “ Artık kim zerre ağırlığınca
bir hayır işlerse, onu görür. Kim de zerre
ağırlığınca bir şer işlerse, o da onu görür.”
ayetleri, hangi surede yer alır?

49. Yüce Allah’ın Abese suresinde, “Surat astı ve
yüz çevirdi. Kendisine o âmâ geldi diye. Ne
biliyorsun, belki o temizlenecek? Veya öğüt
alacak da o öğüt kendisine fayda sağlayacak.
Kendisini müstağni görene gelince. Sen ona
yöneliyorsun.” diyerek uyardığı kişi kimdir?
A) Mus’ab b. Umeyr (ra)
B) Usame b. Zeyd (ra)
C) Hz. Ebubekir (ra)
D) Hz. Muhammed (sav)
E) Hz. Nuh (as)

A) Zilzal suresi
B) Tekasür suresi
C) A’la suresi
D) Ğaşiye suresi
E) Leyl suresi
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50. Abese suresinde Kıyamet günü kişinin;
kardeş, anne, baba, eş ve çocuklarından
kaçacağı anlatılmaktadır. Aynı surede bu
durumun nedeni nasıl anlatılmaktadır?

53. I. İnsan Rabbine karşı nankördür.
II. İnsan çok acelecidir.
III. İnsanın mal sevgisi çok şiddetlidir.
IV. İnsan, elinin altındakilere karşı çok
cimridir.

A) O gün onlardan her birinin kendisine
yetecek kadar bir uğraşısı vardır.
B) O gün kimse kimsenin günahını yüklenmez.
C) O gün kafir keşke toprak olsaydım, der.
D) O gün cehennemin dehşet veren bir
görüntüsü vardır.
E) O gün Allah’ın izin verdikleri müstesna olmak
üzere kimse kimseye şefaat edemez.

51. Mülk suresi aşağıdaki ayetlerden hangisi ile
sona ermektedir?
A) Rahman’dan başka size yardım edecek
kimmiş?
B) Eğer Allah rızkınızı keserse, size rızkınızı
verebilecek olan kimdir?
C) Allah hakimlerin hakimi değil mi?
D) Kafirler yapmakta olduklarının cezasını
buldular mı?
E) Eğer suyunuz çekilirse, o zaman kim size
kaynak su getirir?
52. Maun suresinde Allah (c.c), dini yalanlayanların
bazı özelliklerini sıralamıştır.

Yukarıdakilerden hangileri Adiyat suresinde
insanoğlu ile ilgili geçen özellikler arasında
yer alır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

54. Yüce Allah, Hümeze suresinde aşağıdaki
davranışlardan
hangisini
yapanların
“hutame” ye atılacağı konusunda bizi
uyarmıştır?
A) Namazlarından gafil olanların
B) Gıybet edenlerin
C) Arkadan çekiştirmeyi, kaş göz işaretiyle
alaya almayı adet edinenlerin
D) Yalan söylemeyi alışkanlık haline
getirenlerin
E) Ataları yanlış yolda olmalarına rağmen,
onların yolunu takip edenlerin

55. Aşağıda verilen ayetlerden hangisindeki
keşke ifadesi diğerlerinden farklı bir anlam
taşımaktadır?
A) Keşke bugün ben toprak olsaydım.
B) Keşke bu hayatım için önceden (hayırlı
ameller işleyip) gönderseydim.
C) Ah keşke kavmim bilseydi, rabbimin beni
bağışladığını ve beni ikrama mazhar olan
kimselerden kıldığını.
D) Keşke dünyada iken iyilerle birlikte
olsaydım.
E) Keşke kitabım bana verilmeseydi, hesabımı
da hiç bilmeseydim.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri
değildir?
A) Yetimi itip kakmak
B) Namazları gösteriş için kılmak
C) Yoksulu doyurmayı teşvik etmemek
D) Kibirlenmek
E) Her türlü yardımı engellemek

A Kitapçığı

2016

2.KATEGORİ

Sayfa 11

MEAL SINAVI
56. I- Hz. Eyub (as): Dilimdeki düğümü çöz.
II- Hz. Yunus (as): Senden başka ilah yoktur,
seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben
zalimlerden oldum.
III- Hz. Lut (as): Rabbim, şu fesatçılar güruhuna
karşı bana yardım et.
IV- Hz. Zekeriya (as): Rabbim! Beni tek başıma
bırakma ve sen varislerin en hayırlısısın.

59. Rabb’imiz, ayaklarımızı sabit kıl. Dini sana has
kılmayı, yolundan geri dönmemeyi bize
bahşet. Hayır bilsek de dininden olmayanı, din
diye yaşatma bize. Ne Samiri’nin buzağısına
Musa’nın ilahı diye tapalım ne de alimlerimizi,
önderlerimizi kutsallaştırıp Vedd, Suva, Yeğus,
Yeuk ve Nesr gibi ilahlar edinelim.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili olarak verilen
putlar
hangi
peygamber
döneminde
inkârcılar tarafından ilah edinilmiştir?

Yukarıda verilen Peygamber – Dua
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) II ve III
B) III ve IV
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

A) Hz. Nuh (as)
B) Hz. İbrahim (as)
C) Hz. Musa (as)
D) Hz. Yakup (as)
E) Hz. Zekeriya (as)

57. I. Allah ve Resulü’nün önüne geçmeyin.
II. Eğer size bir fasık haber getirirse araştırın.
III. Kardeşlerinizin arasını düzeltin.
IV. Zannın çoğundan kaçının.
V. Kiminiz, kiminizin gıybetini yapmasın.
Yukarıdaki emirlerin bir arada yer aldığı, güzel
ahlak sahibi ve dosdoğru mü’min profilinin
oluşmasını hedefleyen sure aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yasin suresi B) Nebe suresi C) Mülk suresi
D) Hucurat suresi
E) Abese suresi

60. “O gün bazı yüzler vardır,…………….(1) güleç ve
sevinçlidirler ve o gün bir takım yüzler vardır
ki üzerlerini tozlar bürümüştür. Onu da
bir……………….(2) kaplamıştır. işte onlar,
………………(3), facirlerdir.

58. Aşağıdaki surelerden hangisi diğerlerinden
daha kısadır?
A) Yasin suresi
B) Mearic suresi
C) Cin suresi
D) Nuh suresi
E) İnşirah suresi
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Yukarıdaki ayetlerde boş bırakılan yerlere
gelmesi gereken kelimeler aşağıdaki
şıklardan hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
1
2
3
A) karartılıdır
/parlaklık /kafirlerdir
B) siyahtır
/beyazlık /münafıklardır
C) parlaktır
/karartı
/kafirlerdir
D) parlaktır
/tebessüm /müşriklerdir
E) çokça gülendir /karartı
/haddi aşanlardır
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61. “Allah hiçbir nefsi, gücünün yettiğinden
başkasıyla mükellef tutmaz. Kazandığı (iyilik)
kendi lehine ve kesbettiği (kötülük) de kendi
aleyhinedir. Rabbimiz! Eğer unuttuysak veya
hata edersek, bizi sorumlu tutma! Rabbimiz!
Bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır
yük yükleme! Rabbimiz! Bize gücümüzün
yetmeyeceği şeyleri de yükleme! Bizi affet!
Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et!”
(Bakara,286)

2016

63. Kur’an’ı Kerim’in Hucurat suresi içerik ve
kapsam olarak değerlendirildiğinde bireysel
ve toplumsal olarak birçok konuda
müslümanın nasıl bir davranış ve tutum
sergilemesi gerektiği ile ilgili uyarı ve
hatırlatmalar yer almaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi Hucurat suresinde
yer alan uyarı ve hatırlatmaların olduğu
konulardan biri değildir?

Verilen bu ayete göre;
I- Önceki ümmetlere göre bizim yükümüz
daha hafiftir.
II- Unutarak veya hatayla işlenenlerden Allah
sorumlu tutmaz.
III- Allah kimseye taşıyamayacağı bir
sorumluluk vermez.

A) Peygambere saygı ve hürmet gösterilmesi
B) Hüküm ve karar vermede Allah ve
Peygambere itaat edilmesi
C) Fasıkların getirdiği haberlere karşı,
müslümanın takınması gereken tavır
D) Müslümanın ticarette uyması gereken
davranışlar
E) Müslümanların ancak kardeş oldukları

Yukarıdaki sonuçlardan hangisi veya hangileri
çıkarılabilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

64. Ayete’l Kürsi olarak bilinen Bakara suresinin
255. ayeti, Yüce Allah’ın vasıflarına yapılan
övgüleri içermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette Yüce
Allah’a yapılan övgülerden biri değildir?

62. Neb’e kelimesinin anlamı ve surenin ana
teması aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Anlamı
Önemli haber
Önemli haber
Önemli haber
Nebilik vazifesi
Önemli hadiseler

A Kitapçığı

Ana Teması
Kıyamet haberleri
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A) O’ndan başka ilah yoktur.
B) Mülkü dilediğine verir, dilediğinden alır.
C) Göklerde ve yerde olan her şey onundur.
D) Onların önlerindekini ve arkalarındakini
bilir.
E) O diridir ve zatıyla kaimdir.
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65. I-Eşi
II-Kardeşi
III-Aşireti
IV-Çocukları
Mearic suresinde kıyamet gününün dehşeti
anlatılırken,
suçluların
cehennemden
kurtulmak için fidye olarak verecekleri
arasında yukarıdakilerden hangisi veya
hangileri bulunur?

68. İnsanların
haysiyetlerini,
haklarını,
özgürlüklerini
ve
şereflerini
koruma
anlamında Kur’an’da pek çok ayet vardır. Bu
gün demokrasi, özgürlük ve insan hakları adı
altında yapılan ve gözleri boyamaktan öteye
gidemeyen beşeri kanunların aksine Hucurat
suresinde vicdanlara işlenen kanunlar
konulmuştur. Bunlardan biri de tecessüs
kavramıyla ifade edilmiştir.
Bu kavramın anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Yanlız-I
B) I ve II
C) I ve IV
D) I-II-III-IV
E) II-III-IV

A) Kardeşini kendisine tercih etme
B) Zanda bulunma
C) Gıybet etmek
D) Birbirinin kusurunu araştırmak
E) Adaletli olmak

66. Gece namazının Peygamber Efendimiz (sav)’e
farz kılındığını gösteren sure aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Müzemmil B) Müdessir
D) Hakka

C) Meariç

E) Karia

67. Namazın her rekâtında okumakta olduğumuz
ve yedi ayetten oluşan Fatiha suresi, bir bütün
olarak değerlendirildiğinde, yüce Allah’ı tesbih
ve övgüden oluşan birinci bölüm, insanın dua
ve temennilerinin yer aldığı ikinci bölüm olarak
ikiye ayrılır.

69. "Şüphesiz namazım, ibadetlerim, hayatım ve
ölümüm alemlerin rabbi olan Allah içindir."
(Enam: 162)

Fatiha suresi iki kısma ayrıldığında, bölümleri
oluşturan ayetler aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?
1. Bölüm
A) 1-2 ayetler
B) 1-3 ayetler
C) 1-4 ayetler
D) 1-5 ayetler
E) 1-6 ayetler
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Yukarıda verilen dua hangi peygambere
aittir?
A) Hz. Adem (as)
B) Hz. Yakup (as)
C) Hz. İbrahim (as)
D) Hz. Süleyman (as)
E) Hz. Yusuf (as)

2.Bölüm
3-7 ayetler
4-7 ayetler
5-7 ayetler
6-7 ayetler
7. Ayet
2.KATEGORİ
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70. Kitap ehlinin İslam’a inanmamalarının (ayrılığa
düşmelerinin) nedeni Beyyine suresi dördüncü
ayete göre aşağıdakilerden hangisidir?

73. Aşağıdakilerden hangisi, Rabbimizin, Haşr
suresi 23 ve 24. ayetlerde geçen güzel
isimlerinden biri değildir?

A) Kendilerine apaçık deliller gelmemesi
B) Kendilerine apaçık delil (peygamber)
gelmesi
C) Kendilerine Allah’tan başka ilah olmadığını
tebliğ edilmesi
D) Kendilerini diğer insanların efendisi olarak
görmeleri
E) İbrahim peygamber ve soyuna olan kin ve
nefretleri

71. Aşağıda bazı kavramlar ve onların anlamları
verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

2016

A) El-Musavvir
B) Es-Samed
C) El-Mütekebbir
D) El-Müheymin
E) El-Cebbar

74. Nuh suresinin 26-28 ayetlerine göre Hz. Nuh
(as), kavminin azgınlıklarından dolayı
Allah’tan bazı taleplerde bulunmuştur.
Suredeki bu ayetler dikkate alındığında, Nuh
Peygamberin
aşağıdakilerden
hangisini
istediği söylenemez?

A) Ebrar: İmanlarında sadakat göstermiş
olanlar/ iyi olanlar
B) Facir: Haddini aşmış olanlar
C) İlliyun: Müminlerin amellerinin yazıldığı
açık ve sağlam kitap
D) Levvahe: Deriyi kavuran veya en uzak
mesafede görünüp parlayan yahut
da çok susayan
E) Tesnim: Allah’a ortak koşulan putlar

A) Zalimlerin helakının artırılmasını
B) Yeryüzündeki kafirlerden hiç kimseyi
bırakmamasını
C) Anne-babasının ve kendisinin
bağışlanmasını
D) Mükâfat olarak Cenneti değil sadece
Allah’ın rızasını
E) Mü’min olarak evine giren kadın ve
erkeklerin bağışlanmasını

72. Aşağıdakilerden hangisi Hümeze suresinde
geçen "hutame" kavramının anlamıyla ilgili
doğru bir açıklama olamaz?
A) Allah’ın tutuşturulmuş ateşi
B) Kalplerin üstüne tırmanan ateş
C) Kaş, göz işaretiyle alay edenlerin üzerini
kaplayan bir ateş
D) Derin bir çukur
E) Uzatılmış sütunlarda bağlanmış olarak duran
alaycıları kaplayan bir ateş

A Kitapçığı

75. Aşağıda verilen surelerden hangisi Mekke’de
nazil olan surelerden biri değildir?
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MEAL SINAVI
76. Bakara suresi 250. ayette geçen, “Rabbimiz,
üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit tut
ve kafirler topluluğuna karşı bize nusret ver!”
duasını Allah’a iman edenler, yine aynı ayette
geçen hangi olay üzerine okumuşlardır?

79. Yasin Suresi 47. ayetinde geçtiği üzere;
Onlara: “Allah’ın size rızık olarak verdiği
şeylerden infak edin.” denildiği zaman, inkâr
edenler, İman edenlere nasıl bir cevap
verirler?

A) Bedir savaşından önce
B) Firavunun ordusundan kaçarken
C) Tufan sürerken gemiye bindiklerinde
D) Uhud Savaşından sonra
E) Calut ve ordularının karşısına çıktıklarında

77. I. Hz. Nuh’un kavmi suda boğularak helak
edildi.
II. Semud kavmi pek azgın bir sarsıntı ile helak
edildi.
III. Ad kavmi, uğultulu/kasıp kavuran bir fırtına
ile helak edildi.
Yukarıda verilen kavimlerin helak ediliş
şekillerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Kendi çabamızla kazandığımız malı
başkasına vermeyeceğiz.
B) Allah’ın dilediği takdirde yedireceği
kimseye biz mi yedireceğiz?
C) Bizim mallarımız ancak bize ve putlarımıza
özgüdür.
D) Onlara Allah yardım etsin.
E) Biz Allah yolunda infak edersek, bunun
karşılığında infağı alanlar bize ne verecek?

80. Tekvir suresinin 15 ve 16. ayetlerinde geçen
“hunnes” ve “kunnes” kelimelerinin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

78. Müzzemmil suresinin son ayetinde Yüce Allah
müminleri teheccüd namazından muaf
tuttuktan sonra, dört şeyi emretmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu emirlerden biri
değildir?

A) Hunnes: aydınlık
Kunnes: karanlık
B) Hunnes: gündüz kaybolup gece çıkan yıldız
Kunnes: yuvasına girip kaybolan yıldız
C) Hunnes: kayan yıldızlar
Kunnes: kuyruklu yıldız
D) Hunnes: güneş tutulması
Kunnes: ay tutulması
E) Hunnes: dünyanın şekli
Kunnes: ayın şekli

SORULAR BİTTİ

A) Kur’an’dan size kolay geleni okuyun.
B) Namazı dosdoğru kılın.
C) Allah yolunda cihad edin.
D) Allah’a güzel bir borç verin.
E) Zekatı verin.
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